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minas vence o 1º campeonato 
brasileiro de futebol gay

Cesta básica mais
acessível em BH

Empatia: Muito se fala,
pouco se pratica

Coronel Fabriciano
comemora 69 anos

Nos países onde existe a pena de morte não há índices sobre diminuição da crimi-
nalidade, no entanto, 57% dos brasileiros são a favor da inclusão da penalidade no 
Código Penal. Para o criminalista Bráulio Figueiredo, essa medida é inviável, pois 

haveria a necessidade de uma reforma no sistema judicial. “O país tem leis e elas são boas, 
só que, na maioria das vezes, não são aplicadas”, afirma.

PenA de morte
tem APoio de 57%
dA PoPulAção

oPinião – PáginA 2
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QUANTO VALE 1%?

Você conhece a disostose clei-
docraniana? Essa é uma das 
quatro doenças que selecio-

namos para a série #UmPorCento. Nas 
próximas semanas, falaremos sobre 

patologias que atingem 1% da popu-
lação, com o intuito de dar visibilidade, 
informação e contar um pouco da his-
tória das pessoas acometidas por elas.

série: #umPorcento

sAÚde – PáginA 8
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Sem doação das empresas,
campanhas eleitorais ficam 
mais baratas e curtas

Com o fim das doações das 
empresas privadas, os candidatos 
aos cargos eletivos terão que se 
reaproximar dos eleitores. “O mo-
delo adotado atualmente é bom, 
pois possibilitou o reencontro de 
pessoas com a política. Até então, 
o acesso era restrito para milio-
nários ou para as bancadas seg-
mentadas”, opinião do advogado 
e especialista em direito eleitoral, 
Mauro Bomfim.

PolÍticA – PáginA 3 mauro Bomfim é especialista em direito eleitoral
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Em Belo Horizonte, o valor da cesta básica recuou 
8,37% e chegou ao custo médio de R$ 361,61, segundo 
Pesquisa Nacional da Cesta Básica do Dieese. A maior 
redução aconteceu em Belém, com a queda de 13,6%

economiA – PáginA 5

economiA – PáginA 4

Diversas solenidades e eventos de lazer marcaram o aniversário de 69 anos do mu-
nicípio de Coronel Fabriciano. O prefeito Marcos Vinícius (PSDB) destacou a importância 
das parcerias com o segmento produtivo, com a finalidade de traçar um novo perfil de 
desenvolvimento para a cidade.

melhora na economia 
promove otimismo

Estudo do SPC Brasil e da 
CNDL revelou que 54% dos 
brasileiros estão confiantes em 
relação ao cenário econômico.
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nat macedo

o Fies tem futuro?
No Brasil, o modelo de financiamento universitário está em crise 

diante de uma inadimplência de mais de 50%, conforme dados do Mi-
nistério da Educação (MEC). Aliás, essa realidade pode levar o Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies) a um futuro incerto. O assunto expôs 
um tema complexo sobre a aplicabilidade do programa perante um ex-
pressivo volume de recursos a ser investido, sem a certeza de quando 
haverá o ressarcimento desse dinheiro.     

Segundo os ditames do modelo atual, para se obter o crédito, o estu-
dante é obrigado a oferecer como garantia o aval de uma pessoa próxima, 
com salário duas vezes superior à mensalidade. Já para quem dispõe de 
carteira de trabalho assinada, não há essa exigência. Recentemente, o 
governo federal reeditou as bases do programa e estabeleceu o prazo de 
18 meses para iniciar a quitação do débito, com conclusão em 14 anos. 
Serão disponibilizadas 310 mil vagas, sendo que 100 mil delas terão 
juros zero (famílias que recebam até três salários mínimos). Outras 150 
mil serão destinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (renda 
per capita mensal de até cinco salários). E 60 mil vagas serão ofertadas 
para as demais regiões do Brasil. O desafio de manter esse padrão é 
grande. Uma prova foi o rombo na ordem de R$ 32 bilhões no final de 
2016 - último levantamento oficial.

Os motivos dessa inadimplência recaem sobre os dados relativos à 
crise econômica brasileira que deixou a população em uma estado ainda 
mais vulnerável. No entanto, se continuar assim, o Fies poderá entrar 
em colapso, bem como aconteceu em outros países.

Nos Estados Unidos, o programa de financiamento estudantil local 
está eivado de dificuldades. Calcula-se que 42 milhões de estudantes 
evadiram o ensino e deixaram uma dívida de aproximadamente US$ 
1,3 trilhão. Ou seja, estão sem o diploma e ficaram sem condições de 
arcar com os compromissos financeiros.  Estima-se que nos próximos 
10 anos será necessário cerca de US$ 1 trilhão para que a continuidade 
do processo seja garantida.

No Brasil, por conta de situação financeira, não convém nutrir a 
expectativa de tão volumosa quantia, pois falta dinheiro até para saúde, 
educação básica, sistema penitenciário e infraestrutura. Estamos em 
um país em ebulição negativa, onde quem coloca as cartas na mesa é 
o segmento privado. Assim, programas de cunho social, como o Fies, 
correm sérios riscos de serem comprometidos em um futuro não muito 
distante.

mais da metade dos brasileiros 
são a favor da pena de morte

PESQUiSA APONTOU QUE 57% DAS PESSOAS APROVAM A PUNiçãO

Uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que 57% dos 
brasileiros são a favor da pena de morte. O índice cresceu 
consideravelmente desde 2008, data do último levantamento, 
quando o percentual era de 48%. Dos entrevistados, 39% são 

contra, 3% disseram não ter uma opinião formada sobre o assunto e 1% 
são indiferentes ao tema.

Mas será que a pena de morte é a solução para a criminalidade no 
Brasil? Para falar mais sobre o assunto, o Edição do Brasil conversou 
com o especialista em criminalidade Bráulio Figueiredo que atribui o 
crescimento da aprovação das pessoas ao fato de haver um mau fun-
cionamento das leis no país.

o Brasil está apto a ter a 
pena de morte?

A primeira questão a ser levanta-
da é: qual a finalidade de se refletir ou 
discutir uma alternativa penal como 

essa? Pensar algo nesse sentido 
no Brasil é inviável, primeiro porque 
aqui existem tantos problemas e irá 
criar mais um. Geralmente quando 
se coloca esse tipo de discussão é 
ponderando na redução da criminali-
dade e violência, mas, para que isso 

aconteça, o que tem que ser discor-
rido é uma reforma do sistema no 
Brasil como um todo. O país tem leis 
e elas são boas, só que na maioria 
das vezes, não são aplicadas.

em outros países, cujo pena 
de morte existe, a crimina-
lidade diminuiu?

Não existe nenhuma evidência 
para isso. Tem país que não possui 
pena de morte e os índices de cri-
minalidade são baixos, assim como 
em alguns que tem a punição e a in-
cidência é alta. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, que é uma legislação 
estadual e não federal, os Estados 
que possuem a pena de morte não 
são menos violentos do que os que 
não tem, a lei por si só não reduz o 
crime.

neste caso, qual seria a so-
lução para a criminalidade 
no Brasil?

A solução é fazer uma reforma 
do atual sistema de Justiça. Torná-lo 
transparente, imparcial e rápido. O que 
tem que ser debatido é a seletividade 
que ocorre no Judiciário do Brasil que 
acaba afetando os padrões do país 
como um todo. Algumas questões só 
são debatidas quando pessoas que tem 
um nível socioeconômico são afetadas. 
Elas pagam bons advogados, utilizam 
dos mecanismos e falhas que existem 
no próprio Código Penal para poder 
protelar a sentença. É isso que tem que 
ser tratado e não criar novas leis, por-

que qualquer endurecimento vai afetar 
a população que já é historicamente 
prejudicada. Não tenho dúvidas de que 
se a pena de morte fosse aprovada, a 
primeira pessoa a ser presa e conde-
nada seria um preto, pobre e favelado.

a pesquisa apontou que 
57% dos brasileiros apoiam 
a pena de morte, esse nú-
mero cresceu 10% em 10 
anos. ao que se deve isso?

As pessoas não tem nenhum 
conhecimento sobre o fato.  E elas 
tendem a apoiar leis mais duras na 
medida em que começam a perceber 
que as atuais não funcionam. Nós es-
tamos vivendo um momento em que os 
mais ricos não pagam pelos crimes que 

cometem, isso sempre foi assim, mas 
agora está mais evidente. Desse modo, 
começa o questionamento da população 
e esse aumento é resultado de uma 
insatisfação com o próprio sistema. As 
pessoas sentem que ele não funciona. 

Falta instrução das pessoas 
no que se refere ao assun-
to? É preciso falar mais 
sobre perna de morte no 
Brasil?

Na minha opinião, não se deve 
abrir esse debate. As pessoas que tem 
condições devem discutir justamente 
o contrário, que é como melhorar o 
sistema que já existe, a estabilidade 
de aplicação das penas e maior 
seletividade.

Se a pena de morte fosse aprovada aqui,
a primeira pessoa a ser presa e condenada

seria um preto, pobre e favelado

Apesar da legislação brasileira não contemplar a 
pena de morte, ela está prevista no inciso 47 do artigo 
5º da Constituição em período de guerra declarada. 
A última execução ocorreu em 1861 na então Vila de 
Santa Luzia que, hoje, é conhecida por Luziânia, perto 
do Distrito Federal.

você sabia?

Especialista em criminalidade Bráulio Figueiredo
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e o sonho, acabou?

A expectativa que toma conta do 
Brasil, nesta reta final até a data de 
julgamento do ex-presidente Lula 
(PT), só será frustrada se no dia 

24, próxima terça-feira um dos magistrados 
julgadores pedir vista do processo adiando 
a decisão. 

Ainda que muitos julgadores, ouvidos 
esta semana, descartem tal possibili-
dade, em face das circunstâncias que 
envolvem o julgamento e seus reflexos 
político-institucionais, diante do ano elei-
toral, um pedido de vista, ainda assim, é 
um mecanismo jurídico que não pode ser 
descartado, adiando o resultado por um 
punhado de dias (ou meses), mesmo que 
possa trazer reflexos negativos pela ansie-
dade, tanto do lado governamental, quanto 
do lado que defende a manutenção de Lula 
no pleito que se aproxima. Qualquer que 
seja o desfecho do julgamento, é preciso 
se pensar no dia seguinte.

Supondo-se haver o pedido de vista 
processual, por um dos julgadores, é neces-
sária uma rearticulação de forças no embate 
jurídico.

De um lado, a defesa do ex-presidente 
estará centrada nas razões que levaram 
ao pedido de vista, obviamente articulando 
esforços para demonstrar a inexistência de 
razões para continuidade do julgamento e 
procurando demonstrar que as dúvidas do 
magistrado existem e podem jogar por terra 
as acusações da Promotoria Federal.

De outro, a acusação centrará esforços 
no sentido de comprovar a existência de 
fatos, razões e provas capazes de satisfazer 
as nuances da lei e embasar o laudo acusa-
tório contra o ex-presidente, retirando sua 
possibilidade de concorrer nas eleições, em 
razão da ficha suja. 

O certo é que qualquer que seja o des-
fecho no dia 24, a questão continua no ar: o 
sonho acabou?

Para os defensores do ex-presidente, 
o sonho estaria alentado pela continuidade 
do processo jurídico, alimentando e retroali-
mentando as esperanças da continuidade do 
governo Lula e sua política social.

Para os que veem a continuidade do pro-
cesso jurídico o sonho do verdadeiro caminho 
para estancar exatamente a política que teria 
levado o país ao caos, diante dos números da 
economia e dos desempregados atualmente.

São dois lados em busca de alternativas 
para o Brasil, cada um com suas nuances 
filosóficas e ideológicas, cada qual com suas 
razões e suas crenças no que será melhor 
para o país.

Nas mãos, portanto, dos três desembar-
gadores federais do TRF4, a solução momen-
tânea desta encruzilhada jurídico-politica, 
cujo resultado vai permitir se antever qual 
o caminho a seguir depois de 24 de janeiro.

Se se lutará pela manutenção do 
ex-presidente como concorrente ao cargo 
em outubro ou se, devido à ficha suja, por 
sua condenação, outros nomes disputarão 
a Presidência da República. 

O certo contudo, é que após o julga-
mento, qualquer que seja o resultado, todas 
as forças políticas estarão em campo para 
defender suas ideias, suas propostas e tentar 
(sim tentar) que o eleitor brasileiro se engaje 
na discussão e na participação efetiva da 
política partidária, que melhor represente o 
pensamento de cada um. 

No fundo, um esforço gigantesco diante 
da incredulidade do brasileiro com a atual 
política partidária e de seus representantes 
no Congresso e mesmo nas demais casas 
legislativas do país.
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de janeiro:
dia de lula no 
banco dos réus

24
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V I G Í L I A S

da redação

sucessão na Fiemg
O ano de 2018 começou quente entre os industriais minei-

ros. Mas o presidente da federação, Olavo Machado, nega 
a intenção de assumir qualquer cargo público ou participar 
da vida política mineira. Ele, segundo amigos, está focado 
na sucessão interna, cuja eleição da nova diretoria deverá 
ser resolvida no mês de maio. Aliás, esse assunto é o tema 
mais caloroso do momento nos bastidores do setor produtivo 
do Estado. 

josué, o traidor?
Comentários maldosos indicam que Josué Valadão (PSB), 

atual secretário de Obras e Infraestrutura da PBH, se declara 
ligado ao grupo do prefeito Alexandre Kalil (PHS). Logo ele, 
que fazia parte do grupo dos nove, reunindo ex-assessores e 
amigos pessoais, ou seja, era homem de confiança de Mar-
cio Lacerda (PSB) ao longo da vida empresarial e pública. 
Aliás, Valadão chegou a ser lembrado para disputar a própria 
sucessão municipal, por indicação do então prefeito Lacerda 
há 2 anos. Ninguém no meandro político está conseguindo 
entender a posição do Sr. Valadão.

anastasia X Pacheco
Sempre que chega a Belo Horizonte, o senador tucano 

Antonio Anastasia aproveita para um dedo de prosa com o 
deputado federal Rodrigo pacheco (PMDB). No entanto, ele 
sempre evita maiores contados com a cúpula de seu próprio 
partido, inclusive o presidente estadual do PSDB, Domingos 
Sávio. Aí tem coisa, ora se tem...

caixa 2: o drama
Ao participar de um programa de TV, em São Paulo, o 

historiador Marco Antonio Villa foi indagado a respeito das 
denúncias contra os políticos envolvidos com o caixa 2 de 
campanhas. Ele de pronto disse: “Esse assunto ainda vai levar 
muita gente para a cadeia”.

newtão sumido
O ex-governador Newton Cardoso tem andado sumido 

dos acontecimentos políticos de Minas. Dizem que ele pre-
tende passar o bastão definitivamente para seu filho, Newton 
Cardoso Junior (PMDB). Mas há, também, comentários sobre 
um complexo estado de saúde do ex-governador. A conferir...

multinacionais no ensino
Mesmo sem dizer detalhes, o ex-deputado federal e ad-

vogado Airton Soares denunciou que o Brasil se tornou o 
paraíso das multinacionais no segmento de ensino particular. 
Esse é um assunto sério.

Briga dos grandes
Não convidem para a mesma mesa o ex-procurador-geral 

da República, Rodrigo Janot e a atual presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Cármen Lúcia. Parece que entrou água no 
relacionamento deles a partir da delação premiada dos empre-
sários da JBS. Informação da jornalista global Natuza Nery. 
Ou seja, os poderosos também tem seus entreveros, gente. 

Política em BH
No segmento político, as coisas acontecem de maneira 

desordenada. Veja o caso da Câmara de Vereadores de Belo 
Horizonte: o edil Gabriel Azevedo (PHS), um dos coordena-
dores de campanha do então candidato a prefeito Alexandre 
Kalil (PHS), se mantém em rota de colisão com o chefe do 
Executivo. Quem tem prestígio junto à bancada e no âmbito da 
própria prefeitura é o líder do Governo, Léo Burguês (PSL). 
Coisas da política de BH.

vítima da internet
“A indústria de brinquedo infantil está passado por dificul-

dade, pois a criançada está preferindo praticar jogos online e 
deixando para segundo plano as brincadeiras tradicionais”. 
Opinião do empresário Emerson  Kapaz. Eu, hein?!

Anarquista, sim senhor
Em entrevista bem humorada, o ex-apresentador Jô 

Soares disse, em tom de ironia, que todo humorista é poten-
cialmente um anarquista de plantão. Então tá.

trump, vergonha mundial
Instigado por participantes de uma palestra, o presidente da 

OBA de São Paulo, Marcos da Costa, comentou sua opinião 
sobre o atual comandante dos Estados Unidos: “Donald Trump 
é inegavelmente uma vergonha mundial”. Cruz credo, gente.

Problemas em moC
Um dos símbolos de Montes Claros, o Automóvel Clube 

está em decadência, inclusive o prédio já foi colocado à venda. 
Por certo, a prefeitura não cuidou ao longo dos anos. 

Problemas em BH
Em Belo Horizonte, o tradicional Automóvel Clube, vem 

diminuindo paulatinamente as suas promoções próprias. O 
Réveillon, que já chegou a reunir centenas de figuras de proa 
na capital mineira, se tornou um evento cada vez mais fraco 
nos últimos anos.

adalclever senador?
Sobre o futuro político do atual presidente da Assembleia, 

Adalclever Lopes (PMDB), muito se fala e pouco se sabe da 
realidade. Mas as apostas indicam que ele pode ser convidado 
para vice de Fernando pimentel (PT) na disputa pelo governo 
do Estado ou pleitear uma vaga como senador. Além disso, 
circulou informações sobre uma possível indicação do peeme-
debista para Conselheiro do Tribunal de Contas. É esperar para 
saber o desfecho de tantas possibilidades, óbvio.     

Política estadual
O ano de 2017 foi importante para Odair Cunha (PT). É 

que, segundo informações dos corredores da Assembleia, 
Cunha, atual secretário de governo, cresceu muito no bojo 
de suas atividades, com tentáculos políticos em todos os clãs 
governistas.

Cena única – Mas, por enquanto, ainda não se sabe se 
o secretário vai efetivamente abandonar a vida parlamentar 
para ficar somente no posto de secretário, mesmo no período 
de eleição. Isso não seria mais factível, especialmente se o 
ex-presidente Lula (PT) for candidato, pois Cunha seria um 
de seus coordenadores de campanha em Minas.

Advogado comenta proibição de
doações eleitorais de empresas

Fernando Pimentel cria 
sistema estadual de cultura

O governador Fernando Pi-
mentel (PT) sancionou no dia 
15, no Palácio da Liberdade, em 
Belo Horizonte, o Projeto de Lei 
nº 23.874, que institui o Sistema 
Estadual de Cultura, o Sistema 
de Financiamento à Cultura e a 
Política Estadual de Cultura Viva. 
A nova lei vai ampliar o acesso 
aos mecanismos de incentivo e 
fomento à cultura, além de diminuir 
a burocracia e descentralizar os 
recursos destinados aos projetos 
do setor. 

Em seu discurso, Pimentel 
relembrou a importância de os 
governos unirem esforços para 
investirem em políticas estruturais 
para avanço do setor cultural. 
“Estamos celebrando juntos a 
continuidade da política cultural em 
Minas. Vem um governo e faz a lei, 
outro a aperfeiçoa e um terceiro a 

corrige, mas o importante é que 
todos estão apontando na mesma 
direção. E o Estado e o nosso setor 
cultural se fortalecem”, reforçou. 

Pimentel relembrou ainda tre-
chos da obra de Carlos Drummond 
de Andrade e Pedro Nava, fazendo 
alusão aos avanços e conquistas 
do setor cultural e também ao jeito 
mineiro de progredir. “Ele (Drum-
mond) fala do caminhar do mineiro, 
que é um jeito lento e seguro, deva-
gar e preciso ao mesmo tempo. Eu 
penso que isso serve muito para 
essa celebração. Na verdade, é 
uma caminhada que vai um passo 
após o outro. Às vezes, há Estados 
em que a pressa é um emblema. 
Eu sei que Minas não para, mas 
também não fica fazendo propa-
ganda de que está andando. O fato 
é que está avançando, paulatina e 
seguramente”, finalizou. 

O secretário de Estado de 
Cultura, Angelo Oswaldo, desta-
cou que as novas regras irão de-
mocratizar o acesso e ampliar a 
captação de recursos destinados 
ao incentivo financeiro e desen-
volvimento de 
projetos, até en-
tão concentra-
dos na capital 
mineira e região 
metropolitana. 

“Havia uma 
concen t ração 
e m  a l g u m a s 
atividades e em 
determinados 
patrocinadores, 
bem como em 
algumas áreas 
g e o g r á f i c a s . 
Por isso, passa-
mos a discutir mudanças com o 
estímulo de Pimentel. Essa nova 
lei é uma conquista esperada há 
muito tempo. Aguardava-se esse 
aperfeiçoamento. No primeiro 
ano, não tínhamos um tostão 
no Fundo Estadual de Cultura 
(FEC). O governador l iberou 

R$ 7,5 milhões, apesar da crise 
financeira que herdamos. Mas, 
com esse novo mecanismo po-
demos chegar a mais de R$ 30 
milhões só de captação para o 
fundo. O recurso do Fundo vai 

irrigar democra-
ticamente todas 
as regiões des-
se vasto estado, 
sendo que gran-
de parte do ter-
ritório mineiro, 
quase 80%, não 
teve acesso aos 
mecanismos da 
Lei Estadual de 
Incentivo à Cul-
tura”, disse. 

O secretário 
destacou que, a 
partir de agora, 

o Fundo terá uma forma especí-
fica de captação de recursos. “As 
pessoas vão saber exatamente 
onde o dinheiro vai ser aplicado, 
como, por que e como. O Fundo 
tem regras claras e muito trans-
parentes para essa destinação”, 
complementou.

“As pessoas vão
saber exatamente
onde o dinheiro
vai ser aplicado,
como, por que

e como”

governador: “eu sei que minas não para, mas também
não fica fazendo propaganda de que está andando”

Angelo oswaldo: “essa nova lei é uma
conquista esperada há muito tempo”
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A Operação Lava Jato mexeu com as 
estruturas do país, seja nos setores 
econômico, social e, principalmente, 
político. O esquema mostrou que a 
base que mantinha os altos esca-

lões de Brasília em funcionamento estava cor-
rompida, afinal as grandes empresas pagavam 
propinas oriundas de contratos superfaturados 
com a Petrobras e outras estatais para políticos 
de diversos partidos e pessoas importantes do 
governo. 

Após a divulgação das investigações, 
em 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu declarar inconstitucionais as normas 
que permitem as empresas doarem dinheiro 
para campanhas eleitorais. “Chegamos a um 
quadro absolutamente caótico, em que o poder 
econômico captura de maneira ilícita o poder 
político”, afirmou o ministro e relator da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4650), Luiz 
Fux, durante a sessão.

Desde as eleições do ano passado, os 
candidatos aos cargos eletivos podem receber 
verbas apenas oriundas do fundo partidário, 
pessoas físicas e também investir recursos 
próprios na campanha. 

Para o advogado especialista em direito 
eleitoral Mauro Bomfim, a Lava Jato provou que 
o financiamento particular leva a promiscuidade 
na relação empresa-candidato. “A instituição 
doadora cobra a fatura depois em forma de 
licitação fraudulenta. O modelo adotado atual-
mente é bom, pois possibilitou o reencontro de 
pessoas com a política. Até então, o acesso era 
restrito para milionários ou para as bancadas 
segmentadas”.

Bomfim acrescenta que o atual modelo per-
mitiu mais igualdade na campanha. “Em 2016 foi 
admirável o número de candidatos eleitos que 
nunca foram políticos profissionais, inclusive 
muitas mulheres surpreenderam. Agora, a ante-
na do eleitor está muito melhor sintonizada para 
o candidato não carreirista e do que no político 
demagógico. A ficha limpa desta vez não deve 
ser apenas um impedimento da lei, mas uma 
opção da cabeça do eleitor”.

O especialista reitera que, para este ano, as 
normas de arrecadação de verbas serão ainda 
mais rígidas do que em 2016. “Se o candidato 
não prestar contas, por exemplo, dentro do 
prazo, fica sem quitação eleitoral e impedido 
de candidatar por 4 anos. Valerá a credibilidade 
perante a opinião pública. Além disso, a Recei-
ta Federal ficará limitada a recursos próprios 
do candidato, que será obrigado a justificar a 
origem do dinheiro”.

O advogado finaliza dizendo que os políti-
cos devem aprender que eles é quem tem se 
adaptar à lei, e não o contrário. “O novo modelo 
possibilita mais oxigenação da vida política e 
partidária, com uma campanha mais curta e 
barata, sem muito pirotecnia de marketing, mas 
sim com o debate de ideias”. 

sem resposta 
O Edição do Brasil entrou em contato com 

o PT, PSDB, PMDB e Avante para saber quais 
seriam as estratégias desses partidos para uma 
campanha política de nível nacional sem tantos 
recursos. Porém, até o fechamento desta edi-
ção, nenhuma das legendas havia respondido. 

• Odebrecht
• OAS

• Camargo Corrêa
• Andrade Gutierrez

• Queiroz Galvão
•  UTC Engenharia

• Engevix
• Mendes Júnior

“Atual modelo é bom,
pois possibilitou o

reencontro de pessoas
com a política”

listas das principais empresas
envolvidas na lava jato

Advogado especialista em direito eleitoral mauro Bomfim
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Construtora_Norberto_Odebrecht
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_OAS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Camargo_Corr%C3%AAa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Andrade_Gutierrez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queiroz_Galv%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/UTC_Engenharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engevix
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mendes_J%C3%BAnior
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14% 

12% 

11% 

Evitar uso do cartão de crédito 

Organizar as contas da casa 

Aumentar a renda com trabalho extra 

Fazer uma reserva financeira 

Fazer pesquisa de preços 

Pagar a maioria das compras à vista 

Evitar fazer compras parceladas 

Procurar um emprego melhor 

Evitar comprar roupas, sapatos e acessórios 

Comprar produtos de marcas similares mais baratas  

O que pretende fazer para superar as dificuldades economicas em 2018 

V I G Í L I A S DOBRADAS

FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

Fotógrafo Profissional

ELOY LANNA

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

economistA
marcio@mla.com.br

celso trAcco

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

Av. Barão Homem de Melo, 4500 - Sala 1411 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30494-270

loraynne Araujo

SICP A NE AD LA ÍD S

E TI IC C
AO

S

Psicanal í t ico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Pesquisa aponta que brasileiros
estão mais otimistas para 2018

Principal meta para o ano é juntar dinheiro

O fim de 2017 trouxe para os brasi-
leiros a sensação de que o pior da 
crise financeira já passou. Segundo 
pesquisa realizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 

e a Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), mais da metade dos brasi-
leiros, (54%), estão otimistas com o cenário 
econômico de 2018 e 58% acreditam que a 
vida financeira também será melhor.  

O educador financeiro do SPC Brasil José 
Vignoli afirma que essa sensação positiva em 
relação à economia se deve pela diminuição 
da inflação, principalmente a que atinge o 
preço dos alimentos e a queda dos juros. 
“Mesmo que de maneira tímida, também hou-
ve recuperação do emprego, seja ele formal 
ou informal. Isso faz com que o comércio gire 
e crie um círculo virtuoso para a população”.

Além disso, o estudo aponta também que 
as principais metas financeiras para este ano 
são juntar dinheiro (45%) e sair do vermelho 
(27%). Vignoli acrescenta que esses objetivos 
devem-se ao fato de que nos anos anteriores 
houve uma redução na liberação de crédito. 
“As pessoas tiveram que se adequar a essa 
nova realidade e aquelas que dependiam, 
exclusivamente, de empréstimos ou cartão 
de crédito foram obrigadas a adaptar-se para 
conseguir obter mais crediário”. 

O educador salienta ainda que, diante 
das dificuldades enfrentadas pelos brasileiros 
nos anos de crise, fez com que as pessoas 
repensassem sobre os hábitos de consumo. 
“É justamente para recompor uma reserva de 
segurança que eventualmente existia e que 
foi usada para tapar buracos no orçamento 
ou pagar créditos. As pessoas sentem a ne-
cessidade, algumas por conta da experiência 
amarga do endividamento, de retomarem 
uma poupança para que possam levar a vida 
de uma forma mais tranquila”.

ano de investimentos
O analista de sistemas Luiz Carlos Braga 

acredita que 2018 será um ano melhor em re-
lação a 2017. Ele conta que ano passado foi um 
período difícil. “Tive que mexer no dinheiro guar-
dado na poupança, já que nem todos os meses 
davam para pagar as contas. Gasolina, imposto, 
alimento aumentando, além das bandeiras que 
mudavam os preços nas contas de luz. Foi um 
ano complicado de se guardar dinheiro”.

Para este ano, ele pretende investir em mais 
cursos e especializações na sua área. “Apesar 
da economia brasileira não estar colaborando 
muito para realização de sonhos, um título a 
mais, por exemplo, podem garantir um salário 
melhor. Além disso, investi dinheiro em cripto-
moedas, mas o mercado é muito oscilante e eu 
realmente devo optar por deixá-lo na poupança”.

Ademais, Luiz acredita que em 2018 poderá 
realizar o sonho de ter o seu próprio negócio. 
“Pretendo vender ou trocar um terreno que tenho 
e comprar um lote mais próximo para conseguir 
montar meu próprio empreendimento”, finaliza. 

dicas para juntar 
dinheiro neste ano:

Segundo Vignoli, o planejamento 
financeiro é o principal item para 
conseguir ter aquela reserva para as 
emergências. “Deve-se saber para 
onde está indo o dinheiro. Além disso, 
é necessário evitar excesso de parce-
lamentos, verificar o uso do cartão de 
crédito e ficar de olho nas tarifas para 
evitar o endividamento por inocência”.

Aplicativos que ajudam no
planejamento financeiro:

1 - GuiaBolso (iOS e
Androide);

2 - Tippz (Android); 

3 - Minhas Economias 
(Android e iOS);

4 - Mobills (Android e iOS);

5 - Organizze (Android e iOS).
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Xadrez político: a necessária troca do tabuleiro
2018 promete ser um ano com fortes 

emoções para a sociedade brasileira, tere-
mos Copa do Mundo de futebol e eleições 
presidenciais.

No futebol, devido aos conhecidos ve-
xames e fruto da pressão popular e da im-
prensa, trocaram-se o comando, e uma nova 
comissão técnica da seleção foi convocada. 
Com isso, o time passou a ganhar. Neste 
caso, a troca do “comandante” resolveu o 
problema uma vez que os jogadores eram 
praticamente os mesmos. Com nova gestão, 
nova tática, nova conversa, um trabalho eficaz 
e disciplina, passamos do inferno iminente da 
desclassificação para o paraíso da empolga-
ção desenfreada, mas o objetivo foi atingido, 
estamos classificados.

Na política, o ano de 2014 também foi 
vexatório. A reeleição de Dilma Rousseff (PT) 
aconteceu graças a um verdadeiro estelionato 
eleitoral. Medidas populistas e sem respaldo 
orçamentário garantiram a reeleição. Em con-
sequência dessas medidas a inflação subiu, 
o desemprego aumentou, veio à operação 
Lava Jato e a presidente caiu! Economia em 
frangalhos e popularidade em baixa, ninguém 
queria ficar ao lado do perdedor(a). Melhor 
trocar o “técnico”. Mas aqui o jogo é outro. 
O novo presidente, vice do governo anterior, 

está tendo algum sucesso, embora superfi-
cial, na área econômica, mas não conseguiu 
implementar as necessárias reformas que o 
país precisa.

O que esperar do resultado das urnas? 
Diferentemente do futebol, nada! Não há 
esperança. Não importa quem tomará pos-
se, nada mudará substancialmente. O Brasil 

precisa de um novo sistema político. O atual 
proporciona gastos impagáveis, o orçamento 
da União para 2018 é de R$ 3,5 bi e apenas 
5% deste volume é destinado para investimen-
tos. A maior parte destina-se à Previdência, 
pessoal, refinanciamento de dívidas. É ne-
cessário o devido enxugamento da máquina 
pública! Isto nos três poderes e em todas as 
esferas de governo.

Venha quem vier, seja eleito quem for 
o discurso já está pronto: as prioridades 
serão a saúde, educação, moradia popular,  
diminuição da pobreza, bem estar social, ou 
seja, o mesmo de sempre. E depois terão 
que distribuir verbas e mais verbas para sua 
“base governamental”, pois ficarão reféns dos 
parlamentares fisiológicos, corruptos, a elite 
política que assalta o Brasil há décadas e que 
está apenas interessada em se manter no 
poder, nunca no bem comum da população. 
Precisamos de um sistema político que dê um 
mínimo de governabilidade para o executivo, 
caso contrário viveremos em uma eterna crise.

O Brasil precisa se transformar e ter como 
visão o bem comum para toda sua população, 
e, para isso, precisa encarar seus problemas 
de frente, não bastam medidas paliativas. 
Não basta trocar as peças, precisamos trocar 
o tabuleiro! Já!
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tem futuro?
No Oeste do Estado, especialmente em Pará de Minas, 

é grande a expectativa para se saber se o ex-presidente da 
Assembleia e ex-prefeito daquele município Antônio Júlio será 
candidato a deputado. Só para lembrar: ele perdeu a reeleição 
para prefeito há 2 anos, demonstrando assim um claro desgaste 
político junto ao seu eleitorado.

lacerda isolado 
A falta de apoio de grupos políticos em relação a uma 

possível candidatura de Marcio Lacerda (PSB), ao governo 
de Minas, é visível. Dizem que se fosse hoje, ele teria ao seu 
lado apenas o PPS. Vale a pena conferir.

Candidatura furada...
As chances de uma empreitada do deputado federal Regi-

naldo Lopes (PT), no sentido de ser candidato ao Senado não 
tem mais aquela euforia.  Percebe-se que, até mesmo, entre os 
petistas, o assunto permanece muito insosso. Tadinho dele, sô!    

tema internacional
Para o economista e cientista político Ricardo Sennes, a 

Coreia do Norte é completamente dependente da comunidade 
internacional, especialmente em relação ao petróleo, alimen-
tação e desenvolvimento industrial. Ele observa ainda que o 
país usa a corrida armamentista como instrumento de pressão. 
No entanto, o especialista alerta que isso pode dar errado em 
determinado momento. Ave Maria, gente!

Febre amarela
Com os recentes óbitos decorrente da febre amarela, a 

Prefeitura de Nova Lima decretou situação de emergência na 
saúde pública. Com o surto a cidade está intensificando as 
ações para combater a doença e conscientizar os moradores 
sobre a importância da vacinação. Somente no dia 13 foram 
imunizadas mais de 1.200 pessoas.

Cena um - O presidente da Empresa Mineira de Comu-
nicação, órgão do governo responsável pela Rádio Incon-
fidência e pela Rede Minas, Flávio Henrique, morreu na 
última quinta-feira (18), vítima da doença. Prestamos nossas 
condolências à família.

outra internacional
Com longa experiência de vida pública, o advogado Airton 

Soares disse que a separação da Catalunha, na Espanha, 
seria o mesmo que São Paulo se separasse do resto do Brasil. 
Pode ser viável, mas não justo para com os demais membros 
confederados, explica. 

Fim da lava jato
O jornalista Gerson Camarotti, após visitar instâncias da 

Justiça e do Ministério Público disse: “Essa falácia de alguns 
membros da Polícia Federal, prevendo a conclusão da ope-
ração Lava Jato em 8 meses, deve ser balela. Eles não tem a 
mínima condição de prever o que vai acontecer até o final do 
ano. Isso porque cada delação premiada representa um novo 
momento na operação”, salienta.

emprego sem padrão
O bom padrão do emprego no Brasil vai ser coisa do pas-

sado, de acordo com opinião do advogado trabalhista Thales 
Chaves Macedo. Esse pessimismo está calcado na nova 
legislação trabalhista, já em vigor, em todo país. Ou seja, o 
cidadão é puro pessimismo.
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Todos os dias a gente vive

muitos momentos especiais.

Eles são simples, às vezes comuns.

Mas, observe com atenção,

são eles que fazem você valorizar

cada segundo da sua felicidade.

E são esses momentos que

a Aurora quer brindar com você.

#PedeAurora

valor da cesta básica recua, mas custos
ainda são altos para o trabalhador

Segundo levantamento do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), por 
meio da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos, no acumulado de 2017, o valor da 

cesta básica abaixou em 21 capitais. A maior re-
dução ocorreu em Belém (-13,6%), na qual 
a cesta custa R$ 356,67, equivalente 
a 41,38% do salário mínimo líquido e 
representa 83 horas e 44 minutos de 
trabalho do brasileiro. Já em Belo Hori-
zonte, a queda foi de -8,37% e os itens 
somam R$ 361,61. Para adquiri-la, o 
belo-horizontino precisa de 84 horas e 54 
minutos de trabalho. A média nacional foi 
de 86 horas e 04 minutos. 

A supervisora da área de preços do 
Dieese Patrícia Costa explica que a pesquisa 
é um levantamento contínuo dos preços de pro-
dutos alimentícios considerados essenciais com base 
no Decreto Lei nº 399/38. Ele determinou que a cesta 
fosse composta por 13 produtos em quantidades suficientes 
para garantir, durante um mês, o sustento e bem-estar de um 
trabalhador em idade adulta. “Sabemos que ao longo do ano exis-
tem problemas de safra e clima que acabam afetando o preço dos 
produtos de alimentação básica, mas não há previsão de um grande 
aumento em nenhum item”.

outras contas
pesam no bolso

• Carne
• Leite

• Feijão
• Arroz

• Farinha
• Batata
• Tomate

• Pão
• Café

• Banana
• Açúcar
• Óleo

• Manteiga

itens da cesta pesquisados

Patrícia lembra que em 2015 
e 2016 vivemos momentos de 
grandes aumentos nos alimentos, 
principalmente, devido aos fatores 
climáticos. “Em 2017, a oferta se 
normalizou, pois o clima foi pro-
pício, o que supriu a demanda. 
Então, a expectativa é que se 
mantenha a cesta neste patamar”.

Ela esclarece que além das 
safras, outro indicador que interfere 
no valor da cesta é a procura. “Em 
um ano de recessão e aumento do 
desemprego, as pessoas perdem 
o poder de compra, fazendo com 
que a busca por alguns produtos 
caia e, consequentemente, o preço 
aumente para outros”.

contas não fecham  

A pensionista Karine Dias 
recebe cerca de três salários mí-
nimos. No entanto, ela diz que faz 
um tempo que a compra do mês é 
feita de maneira fracionada. Como 
as contas de água e luz subiram, 
ela resolveu comprar apenas o que 
faltar e substituir os itens caros por 
mais baratos. “Compro os produtos 
que vão acabando separadamen-
te. Como a mercearia é perto da 
minha casa, quando não tenho 
dinheiro, deixo anotado e pago no 
mês seguinte. Só em dezembro, 
paguei cerca de R$ 380. Se tivesse 
feito a compra completa, o valor 
seria de até R$ 480”.

salário desproporcional

O salário mínimo para manter 
uma família de quatro pessoas 
deveria ser de aproximadamente 
R$ 3.585,05, estima o Dieese. 
Hoje, ele é R$ 954, crescimento 
de 1,81% em relação ao ano 
passado. “O valor de R$ 3.585,05 
é uma referência. Não existe a 
possibilidade de se estabelecer 
um mínimo desse porte. Mas o que 
vinha sendo feito era a política de 
valorização, ou seja, era acrescen-
tado aumentos reais e isso deixou 
de acontecer. O reajuste desse ano 
foi muito baixo, o que é um grande 
impacto para as famílias de baixa 
renda”, explica Patrícia.

Pi
xa

ba
y

EDIÇÃO DO BRASIL
20 a 27 de janeiro de 2018





S A Ú D E8 EDIÇÃO DO BRASIL
20 a 27 de janeiro de 2018

loraynne Araujo

G E R A L

AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

#umPorcento

disostose cleidocraniana: 
1% nunca representou tanto

Nas próximas 4 semanas, o 
Edição do Brasil destinará a 
sua página de saúde para falar 
sobre doenças que atingem 
1% da população. Decidimos 

fazer isso com o intuito de dar visibilidade 
as patologias que, na maioria das ocasiões, 
não tem a evidência necessária, fazendo 
com que as pessoas acometidas por elas 
passem por dificuldades e preconceito. 

Nesta semana, falaremos sobre a di-
sostose cleidocraniana, uma doença que 
atinge uma a cada 1 milhão de pessoas. 
Ela ganhou notoriedade após o jovem ator 
Gaten Matarazzo, que interpreta Dustin 
Henderson na série Stranger Things, 
confirmar que sofre da disfunção genética. 

A professora e também portadora da 
patologia Grazielle Tavares afirma que 
muitas pessoas começaram a descobrir 
que tinham a doença depois do depoimento 
de Gaten. “No grupo que participo, somos 
24 pessoas e muitos de nós começamos 
a descobrir por causa da série”. Grazielle 
conta que quando tinha 2 anos falou para 
mãe que havia fraturado o osso. “O médico 
que me atendeu mandou tirar raios-x e em 
nenhum deles aparecia a minha clavícula. 
Ele especulou que os meus ossos esta-
vam sumindo! A partir desse dia, foram 
inúmeros exames e várias sessões de 
fisioterapia. Ninguém sabia o que eu tinha”.  

Segundo o ortopedista Marcelo Ster-
nick, a ausência da clavícula é o principal 
sinal da doença. “Esse é o primeiro osso 
que aparece no corpo e, por isso, não tem 
como se formar tardiamente. A doença 
atinge principalmente a parte estética, 
porque, quando observa-se o formato da 
região do tórax, fica a impressão de que 
os ombros são caídos”. 

Outro sintoma comum é no processo 
de formação dos ossos do crânio. Sternick 
elucida que o fechamento dessa região é 
mais tardia. “Os ossos do crânio é como 
se fossem um, tirando a mandíbula que se 
movimenta. Na criança não é assim, eles 
são separados - o chamamos de suturas 

- e, na parte de cima, têm duas moleiras 
que fecham com o passar do tempo. Nas 
pessoas que possuem a disostose, esse 
processo demora mais”. 

saúde e estética bucal 
Na técnica em radiologia Valquíria 

Lima, a patologia se manifestou com mais 
intensidade. Ela conta que, por ser uma 
doença genética, vários membros da sua 
família são acometidos pela disostose, 
mas que nela os sintomas estão bem 
presentes. 

“Para começar, tenho 1,41 metro e 
o meu marido mais de 1,80 metro. Já 
vivemos situações que fomos parados na 
rua, as pessoas o acusaram de pedofilia, 

chamaram a polícia e para explicar toda a 
situação foi complicado. Além disso, nas 
entrevistas de emprego também enfrento 
problemas. Os recrutadores sugerem que 
deveríamos concorrer para as vagas de 
deficiente, porém não temos deficiência 
nenhuma! Temos todos os membros e nem 
possuímos nenhum déficit mental”.

De todos os sintomas, o que mais 
lhe afeta e constrange é a questão 
dentária. “Eu tenho todas as caracterís-
ticas patogênicas da carga dentária. As 
minhas principais dificuldades, além da 
estética, são no ato de falar, pois tenho 
alterações no palato, o que causa um 
estranhamento da voz; e uma grande 
sensibilidade nos dentes. Quando como 
uma carne mais dura, tenho a sensação 

de que eles vão cair e depois fica uma 
dor insuportável”. 

A cirurgiã dentista e especialista em 
implantodontia Ana Paula Procópio afirma 
que a disostose tem como características 
principais o retardo na erupção dentária 
e presença de supranumerários (mais 
de 32 dentes). “Do ponto de vista odon-
tológico, além do retardo na ossificação 
craniana, o paciente apresenta uma man-
díbula para frente, devido ao crescimento 
deficiente da maxilar. Em alguns casos, os 
dentes temporários permanecem na boca 
por longos períodos de tempo - algumas 
vezes até a idade adulta -.  Os dentes su-
pranumerários aparecem, principalmente, 
na mandíbula e eles estão associados a 
lesões císticas ou infecciosas”. 

tratamento 
O ortopedista diz que o tratamento da 

disostose depende dos sintomas apre-
sentados. “Tratamos as deformidades 
associadas que estão causando problema. 
Por exemplo, se a pessoa desenvolve uma 
esclerose na coluna, então vamos cuidar 
disso, se é no joelho, a intervenção vai ser 
feita nesse local etc”.

Na parte odontológica, Ana Paula 
explica que o objetivo do tratamento é res-
tabelecer o padrão funcional e estético. “A 
abordagem deve ser multidisciplinar, envol-
vendo áreas da cirurgia buco-maxilo-facial, 
ortodontia e prótese. Existem vários proto-
colos que podem ser adotados que variam 
de acordo com a idade e com os problemas 
dentais. O recomendado é começar a in-
tervenção o mais cedo possível”.

Mesmo tendo iniciado o tratamento 
ainda criança, Valquíria relata que há uma 
apreensão. “Fico com medo de como vai 
ser quando eu ficar mais velha. Não co-
nhecemos nenhum caso de pessoa com 
idade mais avançada que tenha a patologia 
e a única que acompanho mais de perto 
é a minha mãe que, infelizmente, está 
definhando aos poucos”, finaliza.

Principais sintomas da
disostose cleidocraniana:

• Atraso no encerramento
    das moleiras no bebê;

• Queixo e testa salientes;

• Baixa estatura;

• Clavículas mais curtas
    ou ausentes;

• Ombros estreitos e 
    muito flexíveis;

• Crescimento atrasado
    dos dentes.

gaten matarazzo possui a patologia, que é uma disfunção genética
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O XADREZ DA pOLÍTiCA MiNEiRA -  Até agora, apenas Dinis 
Pinheiro (PP) diz abertamente que luta pela indicação de candidato 
ao Palácio da Liberdade e anda costurando apoios. Aécio Neves, 
como líder do partido em Minas, afirma que o seu partido (PSDB) 
pode apoiar outro candidato e que o nome não precisa ser da sua 
legenda. No PMDB, as arestas do atual vice-governador e presi-
dente regional da sigla em Minas, Antônio Andrade e Fernando 
Pimentel (PT) ainda não foram resolvidas. A conversa é que o par-
tido vai ter candidato e tudo leva crer que será o deputado Rodrigo 
Pacheco. Há uma tendência no PT de Pimentel disputar a reeleição 
e as pesquisas indicam que ele estaria bem avaliado, apesar das 
dificuldades econômicas do Estado. O PSDB pode perder para 
o DEM algumas figuras importantes e o próprio Aécio já estaria 
avaliando apoiar Pacheco no DEM como forma de fortalecer no 
Estado a candidatura de Rodrigo Maia, cristianizando seu candi-
dato Geraldo Alckmin mais uma vez. No PT, a tendência é buscar 
o nome do deputado Fábio Ramalho, atualmente vice-presidente 
da Câmara, para ser o companheiro de chapa de Pimentel e neste 
caso, Adalclever Lopes, presidente da Assembleia iria tentar uma 
cadeira na Câmara Federal, já que seu pai Mauro Lopes não 
vai se recandidatar. Pode ainda surgir um grande acordo entre 
Pimentel e Andrade resolvendo suas pendências e, nesta mesa, 
poderiam estar surgindo duas candidaturas ao Senado: Pimentel 
e Aécio. Marcio Lacerda (PSB), ex-prefeito de BH está correndo 
por fora, mas pode ser chamado para fazer parte da composição 
liderada por Aécio, já que seu cacife diminuiu na eleição de sua 
sucessão em BH.

quEREMOS é um movimento que vem se reunindo em BH e 
em outras localidades do Estado. Aqui, na capital, o QUEREMOS 
discute políticas públicas para a cidade, lideradas pelo ex-deputado 
Roberto Carvalho (PT), que declara ser um movimento acima dos 
partidos políticos. As primeiras reuniões vem sendo realizadas nas 
dependências do Colégio Arnaldo.

SiSTEMA ESTADuAL DE CuLTuRA – Em uma solenidade 
com a presença das principais lideranças culturais do Estado foi 
sancionada, pelo governador Fernando Pimentel (PT), a lei que cria 
o Sistema Estadual de Cultura, com a implantação de um Fundo 
de Financiamento da Cultura. Esse projeto está sob a liderança 
do secretário de Estado da Cultura, Angelo Oswaldo.

Segundo o Banco Central, o Santander é a instituição 
bancária que mais recebeu reclamações dos clientes no úl-
timo trimestre. Depois vem a Caixa Econômica Federal e o 
Bradesco. 

Falando em Caixa Econômica Federal é triste pensar que 
aquela instituição tem tanto vice-presidente e que todos estão 
afastados por problemas de gestão fraudulenta.

parabéns a Rádio itatiaia que completou neste dia 20 de 
janeiro, 66 anos de fundação. Emissora criada pelo jornalista 
Januário Carneiro, hoje é comandada pelo seu irmão, Emanuel 
Carneiro que a colocou como emissora líder dos mineiros e 
uma das mais importantes do Brasil. Cláudio Carneiro, a ter-
ceira geração da família, tem a incumbência de tocar a saga 
empreendedora. Teve festa de comemoração entre funcionários 
e amigos da emissora no Espaço San Domani, no Belvedere.

A Feijoada do Maranhão, tradicional encontro gastro-
nômico da cidade, será realizada nos salões do Automóvel 
Clube de BH. 

E a Lagoa da pampulha hein? Continua exalando mau 
cheiro, principalmente na barragem, cabeceira do aeroporto. 
Até quando?

para entrar no clima do Itabirito Folia 2018, a prefeitura 
promove mais uma edição do Samba de Boteco. Tradição na 
cidade, o evento promete aquecer população e comércio entre 
os dias 19 de janeiro e 4 de fevereiro. No ano passado os bares 
e restaurantes arrecadaram cerca de R$ 168 mil em consuma-
ção e R$ 10 mil por edição realizada nos estabelecimentos. Ao 
todo, 20 mil pessoas participaram da edição 2017.

encontro

em almoço, no Alphaville, o consultor político rodrigo Flausino, o delegado josé 
Farah júnior e os coronéis da Pmmg, Antonio Zinato e Alexandre Xavier
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Jornalista Fábio Doyle - Jornal Estado de Minas 
Waldemar de Castro - Cidade de Moeda
Drª Flávia Cristina 
Dr. Élcio Antônio 

segunda-feira, 22

Radialista Haroldo Ameno
Ivonilde Prado Almeida
Antônio Barcelos 

terça-feira, 23

Radialista Enock Passos 
Jornalista Joana Dias 
Leonardo Vilaça Dupim 

Quarta-feira, 24

Leila Mendes Barbosa
Lecy Estrada
Wilson Cheifer
Célio Salomon

sexta-feira, 26

Deputado Patrus Ananias 
Márcio Brasil
Tiane Dornela Costa 

sábado, 27 

Ex-deputado Cleuber Brandão Carneiro 
Jornalista Eduardo Castor Soares
Professor e ex-deputado Otávio Elízio Alves de Brito 
Ex-deputado João Pedro Gustim 
Empresário Adair Martins - Santa Cruz Acabamentos 
Sidineia Favila de Paula - mulher de Milton Luca de Paula
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

tu emPAtiZAs
Brasil ocupa 51° no ranking de
países empáticos, segundo pesquisa

Sabe aquela premissa de que o 
brasileiro é um povo receptivo e 
solidário? Ela está errada. Se co-
locar no lugar do outro não é algo 

comum na vida de muitas pessoas. Uma 
pesquisa da Universidade de Michigan – 
EUA – com mais de 104 mil indivíduos de 
diversas partes do mundo mostra que o 
Brasil ocupa a 51° posição no ranking de 
países empáticos. O questionário contava 
com perguntas que tentavam medir a 
compaixão e a tendência dos voluntários 
ao imaginar o ponto de vista do outro em 
situações hipotéticas. 

A psicóloga educacional Michelle Ro-
cha explica que a empatia é uma carac-
terística que, além de ser nata, também 
pode ser desenvolvida. “A pessoa já nasce 
com ela e, dependendo do ambiente no 
qual foi formada, pode ser destacada ou 
enfraquecida com o tempo. Além disso, 
ela pode ser ensinada e podemos ver isso 
nas crianças quando as estimulamos a 
pensar. Existem vários exercícios e filmes 
que podem auxiliar no processo de nós 
tornamos seres mais empáticos”.

Para a Michelle, é importante enten-
der a situação do outro. “A partir disso 
conseguimos estabelecer relações mais 
humanas. O comportamento frente as pes-
soas será diferente na medida em que se 
começa a enxergar o mundo como o outro. 
E como consequência, não há julgamento, 
se reduz a possibilidade de atitudes violen-
tas, estimula-se relações mais saudáveis 
e pautadas no respeito”.

via de mão dupla
Nas redes sociais, por exemplo, a 

sensação de anonimato e de “terra sem 
lei”, faz com que muitos percam a razão e 
os limites, se mostrando como indivíduos 
totalmente sem empatia. Tom Postmes, 
professor das universidades de Exeter 
(Inglaterra) e Groningen (Holanda) analisa 
o comportamento online das pessoas há 
20 anos. Segundo a pesquisa, além dos 
haters (pessoas que disseminam ódio gra-
tuito online) ele percebeu que o trolls (nova 

terminologia para grupos da internet que 
tem o mesmo comportamento) está cada 
vez mais bem definido e mostra que eles 
querem promover emoções antipáticas de 
nojo e indignação a todo momento. 

Michelle diz que a tecnologia tem afe-
tado as relações humanas, principalmente 
na comunicação. “Mesmo que ela facilite 
em alguns aspectos, há redução da pos-
sibilidade de fazer uma leitura da pessoa 
como um todo, pois a expressão corporal 
também faz parte do processo comunicati-
vo. Com a tecnologia como intermediária, 
acabamos perdendo algumas sutilezas 
da comunicação, tal como percepção 
do que o outro está sentindo quando diz 
algo etc. Isso acaba empobrecendo os 
vínculos, pois se uma discussão começa, 
basta desligar. Assim não há solução de 
problemas”.

inserção na educação
Para que a empatia continue fazendo 

parte da natureza humana é preciso fazer 
mudanças em casa e na educação. Segun-
do a psicóloga, não há como prever se as 
futuras gerações serão afetadas por essa 
falta de empatia, mas conta que há várias 
iniciativas sendo realizadas. “A partir do 
momento que entendemos que há defici-
ência nessa área, escolas já trabalham a 
educação emocional”.

Um exemplo é a Secretaria de Edu-
cação de São Paulo que, neste ano, irá 
inserir no currículo escolar as habilidades 
socioemocionais com ênfase em empatia 
e criatividade. No entanto, não haverá 
uma aula dedicada somente ao tema - o 
aprendizado deverá ser inserido durante 
as aulas das outras disciplinas.

o que é educação emocional?
Basicamente é falar das emoções e como elas afetam o nosso corpo. 

“Identificar pensamentos que podem levar as pessoas a se sentir de deter-
minada forma e mostrar o valor de cada emoção. Há a tendência de encarar 
a tristeza e a raiva como pensamentos negativos, mas é errado. Cada um 
tem a sua importância e demonstra o limite para que um comportamento 
seja interrompido”, conta a psicóloga.

Além disso, Michele diz que podem ser realizadas atividades e dinâmi-
cas para que as crianças possam se expressar melhor. “Existe uma linha 
da psicologia que trata da comunicação não violenta, que é resolver os 
problemas a partir da minha percepção, ajudando o outro a ser empático”.

Por fim, a educação socioemocional acaba servindo com uma ferra-
menta contra o bullying. “Tem um estudo europeu que afirma que para 
combatê-lo não é necessário falar sobre ele, e sim estabelecer relações 
mais positivas naquele grupo”.

Arte e reflexão
O filme Extraordinário, lan-

çado em dezembro e ainda em 
cartaz em alguns cinemas no 
país, tem emocionado os brasi-
leiros. Na página oficial do longa, 
os comentários são positivos e 
incentivam quem não viu a ver e, 
até mesmo, ler o livro que é mais 
detalhado que o filme. owen Wilson, jacob tremblay e julia roberts
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Psicóloga explica que empatia pode ser desenvolvida por meio da educação socioemocional
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“Me emocionei ao ler o livro. Excelente. Gentileza, 
amor, compreensão, amizade, escolhas... isso que 
precisamos para viver melhor uns com os outros”.

“Maravilhoso... Entre estar certo ou ser gentil, 
escolha ser gentil... Extraordinário melhor filme 
do momento”.

“Vale a pena assistir. RECOMENDO.   Um filme emocionante e com uma 

lição de vida que faz jus ao título. Nos ensina como é importante ter empatia 

pelo outro e mais ainda sobre amizades verdadeiras. ”

“Sem palavras, assisti e me emocionei muito. Gentileza gera gentileza….
Conheço bem o que é viver com algum problema na pele. Amei o filme”.

Programa mergulha alunos do ensino 
médio no mundo da pesquisa acadêmica

Em Juiz de Fora, a Escola Esta-
dual Professor Cândido Motta Filho 
foi uma das contempladas no edital. 
O professor Reginaldo Britto está à 
frente da pesquisa. “Atuo aqui há 26 
anos, e é uma escola periférica, em 
um bairro de população majoritaria-
mente negra. Eu já desenvolvia uma 
prática pedagógica que se encaixa 
na proposta do Ubuntu/Nupeaa’s, e 
pela primeira vez percebi uma polí-
tica pública nesta direção. Pensei: 
é agora. Inscrevi o projeto e deu 
certo”, conta.

O Grupo de Pesquisas Sociais 
(GPS), conduzido por Britto, pesquisa 
a abordagem da temática racial pela 
mídia. “Analisamos quanto o negro 
aparece e, principalmente, como isso 
ocorre, se em contexto negativo ou 
positivo. Assim, construo junto aos 
alunos medidas estatísticas e a partir 
daí a discussão é ampliada”, destaca.

O projeto inclui, ainda, o con-
ceito da Etnomatemática, criado 
por um matemático brasileiro e 
reconhecido mundialmente. Essa 
linha estuda que cada povo/grupo 
social tem maneiras próprias de 
explicar coisas do cotidiano, o que 
inclui o conhecimento matemático. 
No estudo, o grupo de alunos vai 
pesquisar unidades próprias de 
medida e distância, por exemplo, 
existentes na comunidade qui-
lombola Colônia do Paiol, de Juiz 
de Fora.

Como parte do projeto, os alu-
nos também participaram de duas 
rodas de conversa com africa-
nos, estudantes da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
com o objetivo de desconstruir o 
imaginário sobre o país e possi-
bilitar um olhar mais próximo da 
realidade.

“Eu sou porque nós somos”. 
Essa é a máxima de Ubuntu, filosofia 
africana que implica os conceitos 
de cooperação, empatia e respeito, 
e que inspirou a criação de um 
dos eixos de pesquisa do projeto 
Iniciação Científica no Ensino Mé-
dio em Minas Gerais. Lançado em 
junho pela Secretaria de Estado de 
Educação (SEE), em parceria com 
a Fundação de Apoio à Pesquisa de 
Minas Gerais (Fapemig), Instituto 
Unibanco e Ação Educativa, o pro-
jeto levará a experiência de pesquisa 
e extensão a 3.452 estudantes de 
221 instituições de ensino estaduais.

Um dos eixos do projeto é o 
“Núcleo de Pesquisas e Estudos 
Africanos, Afro-brasileiros e da 
Diáspora” (Ubuntu/Nupeaa’s), que, 
em consonância com a Lei nº 
10.639 e com a campanha Afro-
consciência, desenvolvida pela 
SEE, tem como enfoque a promo-
ção da igualdade racial pautada 
no reconhecimento da diversidade 
como elemento preponderante para 
o desenvolvimento escolar.

Já foram selecionados, por meio 
de edital, 94 projetos pelo Ubuntu/
Nupeaa’s, com 12 estudantes cada. 
São 1.128 jovens pesquisadores 
sendo orientados nos núcleos e a 
expectativa da secretaria é de que 
sejam impactados cerca de 5.600 
alunos de 470 escolas em Minas. 

Para a superintendente de Mo-
dalidades e Temáticas Especiais 
de Ensino da Secretaria de Estado 
de Educação, Iara Pires Viana, os 
Nupeaa’s vêm dizer aos estudantes 
de escolas públicas que eles têm 
condições de estar na universidade. 
“Queremos aproximar a juventude da 
academia, que muitas vezes é algo 
distante, principalmente para aqueles 
que moram na periferia”, afirma.

Para começar o projeto, a SEE 
fez um levantamento em todo o 
Estado. “Algumas regiões apresen-
tam número maior de genocídio da 
juventude negra ou mais área de 
periferia. Estas foram contempladas 
com um número maior de núcleos”, 
explica Iara. Para o primeiro edital, 
foram mais de 600 projetos inscritos.

Em BH, a professora de arte na 
Escola Estadual Professor Pedro 
Aleixo, Samara Xavier, conta que o 
projeto aprovado na escola começou 
pouco antes do edital. “Foi um evento 
que fizemos valorizando essas mani-
festações culturais locais, como due-
los de MCs, o grafite, o Hip-Hop, etc. 
A ideia era reconhecer a escola como 
um espaço sociocultural”, detalha.

A escola, cuja maioria de alu-
nos é do Aglomerado da Serra, 
agora vai ampliar a proposta. 
“Talvez o projeto não fosse 
adiante, mas agora vimos que 
ele pode se transformar em algo 
maior. O edital fortalece a ideia 
e amplia a discussão”, conta 
Samara.

Segundo ela, agora será 
feito desde a pesquisa teórica 
do conceito de favela, como ela 
surge, até um mapeamento, no 
aglomerado, dos grupos culturais 
que lá existem e resistem. “Estou 
me sentindo representada, é uma 
oportunidade de desenvolver 
outros conhecimentos acadê-
micos”.

jF

grupo de pesquisa da E.E. Professor Cândido motta Filho recebeu visita de estudantes africanos
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https://www.educacao.mg.gov.br/
https://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.fapemig.br/
http://www.fapemig.br/
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios - 
e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

A Prefeitura de Juiz de Fora lançou no dia 16, 
uma nova ferramenta de apresentação da cidade 
para atração de investimentos. O “Invista em Juiz 
de Fora” já está disponível no endereço eletrônico 
(invistaemjf.pjf.mg.gov.br), em formato responsivo 
– que se adapta a desktops e dispositivos móveis 
– em versões português e inglês.

Dando continuidade ao trabalho já desenvolvi-
do pela PJF, por meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur), 
de apresentar a cidade como uma das melhores 
opções do país para investimentos diretos o novo 
site reúne todas as informações necessárias para 
auxiliar o setor produtivo no processo de tomada 
de decisão neste sentido.

 O prefeito Bruno Siqueira (PMDB) lembrou 
que, desde 2013, a prefeitura busca utilizar a 
tecnologia a favor do município, com a criação 
de diversos aplicativos que aproximam o poder 
público do cidadão, todos em destaque no Invista. 
“Agora damos um novo passo, de trazer informa-
ções para atrair investidores para a nossa cidade, 
gerando emprego e renda. Sabemos que Juiz 
de Fora é um lugar bom para criar os filhos, com 
saúde e educação de qualidade, excelente para 
se viver e que precisa de investimentos para que 
as pessoas fiquem aqui”, destacou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo, João de Matos, lembrou que “a 
atividade de prospecção de novos empreendimen-
tos, assim como o apoio institucional aos já implan-
tados, integram os esforços da PJF para aumento 
da empregabilidade e geração de renda na cidade”.

O site retrata a pluralidade da matriz econômica 
municipal, apontando os principais segmentos que 
formam o Produto Interno Bruto (PIB) local, como 

metal mecânico, alimentos, têxtil confeccionista e 
gráfico, bem como comércio, serviços e área edu-
cacional. “No site são destacados os aspectos da 
infraestrutura industrial, fundamental para elevar a 
produtividade empresarial local, como a disponibi-
lidade de gás natural, energia elétrica, porto seco, 
corredores de fibra óptica, suprimentos hídricos e 
sistemas aéreos e rodoferroviários, interligados aos 
principais mercados do país”, afirmou o secretário.

Além da atração de investimentos diretos, a 
ferramenta atende aqueles que têm como negócio 
“vender a imagem de Juiz de Fora”, como é o caso 
de organizadores de eventos. “Por isso, além das 
informações econômicas e toda a legislação que 
beneficia investidores, o portal possui material de 
divulgação, composto por galeria de imagens e 
vídeos institucionais bilíngues, em dois formatos 
disponíveis, também, para download. Juiz de Fora 
já é muito valorizada lá fora e estamos dando ainda 
mais argumentos para isso”, destacou o secretário 
de Comunicação Social, Michael Guedes.

 
Qualidade e credibilidade

A coordenadora de projetos da Sedettur, Va-
léria Borges, ressaltou que o Invista reúne dados 
econômicos oficiais que garantem a qualidade 
e credibilidade da informação. “Os dados foram 
coletados, analisados e organizados pelos eco-
nomistas da Sedettur. As fontes são o DataSus, 
Caged, Fundação João Pinheiro, IBGE, DataViva, 
além de dados fornecidos pelas assessorias de 
comunicação de diversas secretarias da prefeitu-
ra. A ideia é garantir a atualização constante das 
informações”, avaliou.

Valéria destacou ainda, o canal de comu-
nicação aberto com os investidores, que po-
derão contatar a Sedettur por meio do e-mail 
invistaemjf@pjf.mg.gov.br, utilizando o próprio site, 
e, ainda, consultar outras informações da cidade, 
por meio de links para o “Portal da Prefeitura”, 
“Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão” (esic.pjf.mg.gov.br) e “Portal do Turismo 
de Juiz de Fora” (portaldoturismo.pjf.mg.gov.br), 
por exemplo.

O “Invista em Juiz de Fora” foi desenvolvido por 
servidores da Sedettur, com o apoio da Secretaria de 
Comunicação Social, sem custos para o município.

Juiz de Fora é uma das melhores cidades do 
Brasil para se investir em negócios. É o que diz o 
último ranking da consultoria Urban Systems, divul-
gado com exclusividade pela revista “Exame”, no 
final do ano passado. Em Minas, o município tam-
bém se destaca, pois é o terceiro melhor do Estado.

Este é apenas um dos diversos rankings em 
evidência no “Invista em Juiz de Fora”. A cidade 
está entre as “melhores cidades brasileiras para 
se investir em imóveis” (Prospecta Inteligência 
Imobiliária, 2016), “as melhores cidades do Brasil 
para criar seus filhos” (Delta Economics & Finance, 
2016), as “cem maiores e melhores cidades do 
Brasil” (Macroplan, 2017), “as cem cidades mais 
inteligentes e conectadas do Brasil” (Urban Syste-
ms, 2017) e “as 50 cidades que dão aula de plane-
jamento urbano no Brasil” (Urban Systems, 2017).

O município ocupa o primeiro lugar no 
“Ranking Nacional da Transparência” (Ministério 
Público Federal, 2016), sétimo no ranking de efi-
ciência dos municípios (jornal “Folha de S. Paulo”, 
2016) e é uma das cidades mais amigáveis do 
Brasil (Expedia Brasil, 2016).

O Restaurante Escola 
Senac BH acaba de ser 
reinaugurado e está aberto 
ao público às terças, quintas 
e sextas-feiras, de 12h às 
14h30. Localizado no Centro 
(Rua Tupinambás, 1038), o 
espaço passou por reforma e 
hoje conta com um ambiente 
mais contemporâneo.

 O restaurante oferece 
buffet completo com self 
service de saladas e opções 
variadas de prato principal 
e sobremesa, além de uma 
acolhedora música ao vivo. 
O chef executivo do Restau-
rante Escola do Senac BH, 
Luciano Avellar, foi o respon-
sável pela reformulação do 
menu, que inclui opções para 
vegetarianos e sobremesas 
diet e light.

O espaço funciona como 
um ambiente de aprendizado 
para os alunos de gastronomia 
do Senac. Eles podem viven-
ciar na prática o que aprendem 
em sala de aula, incluindo a 
preparação e acompanhamen-
to do cardápio e como funciona 
a estrutura operacional de um 
restaurante.

 O Senac é pioneiro nes-
sa proposta pedagógica em 
Minas Gerais. O resultado 
é um serviço de gastrono-
mia de alto padrão que faz 
sucesso e já se tornou tra-
dicional em Belo Horizonte. 
Para acessar o restaurante, 
os interessados deverão 
apresentar um documento 
de identidade com foto na 
portaria da unidade. Informa-
ções: (31) 3048-1445/1446.

Prefeitura de juiz de Fora lança
ferramenta de atração de negócios

lançamento reuniu representantes de entidades, poder público, empresários e imprensa
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Restaurante Escola 
Senac BH é reinaugurado

espaço funciona como um ambiente de aprendizado
para os alunos de gastronomia do senac
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https://maps.google.com/?q=Centro+(Rua+Tupinamb%C3%A1s,1038&entry=gmail&source=g
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nat macedo

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

www.nexxosolucoes.com.br / E-mail: nexxo@nexxosolucoes.com.br

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890 – Sala 1104 - Bairro Sion - Belo Horizonte/MG - CEP: 30320-000
Tel.: (31) 2551-0613 / 2555-5179 / Fax: (31) 2555-1807

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

SALAS E AMBiENTES iNTERATiVOS quE
pROpORCiONAM A MELHOR quALiDDE DE ENSiNO,

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

CuRSOS E CApACiTAÇÕES pRESENCiAiS, 
SEMi-pRESENCiAiS, À DiSTÂNCiA E

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMÁTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

• Lousa interativa touch screen 
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

• Servidores
• Computadores Desktop
• Computadores All In One
• Tablets
• Armário de carregamento

• Cadernos brochurão ou aspiral personalizados
• Uniformes diversos personalizados
• Mochilas 
• Agendas escolares

sesc/mg marca
presença na mostra de
cinema de tiradentes

Para a festa do cinema, o Sesc, integrado ao 
Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, convida 
a música, o teatro e as tradições populares. Tudo 
isso com o objetivo de experimentar o poder trans-
formador da cultura. Mais uma vez, a instituição 
está como parceiro cultural da programação da 
Mostra de Cinema de Tiradentes, que neste ano 
está em sua 21ª edição. De 19 a 27 de janeiro de 
2018, o Sesc apresentará uma série de atividades 
que vão além da exibição de filmes, como rodas 
de conversa, apresentações musicais no Cine 
Sesc Lounge, apresentações de cultura popular 
e de artes cênicas, intervenções artísticas, per-
formances audiovisuais e exibições de videoarte. 
A participação em todas as atividades é gratuita. 

Considerada umas das maiores manifesta-
ções do cinema brasileiro em formação, reflexão, 
exibição, difusão e plataforma de lançamento de 
produção cinematográfica independente, a Mostra 
de Cinema de Tiradentes tornou-se referência 
no segmento audiovisual. Estar inserido na pro-
gramação é uma oportunidade de intensificar o 
protagonismo na oferta de ações culturais, além 
de afirmar a missão do Sesc no cenário cultural 
de Minas Gerais, promovendo e fomentando 
manifestações artístico-culturais, enfatizando 
processos de criação e experimentação, além 
de manter o diálogo permanente com os diversos 
públicos.

“Por meio da ação cultural acreditamos ser 
possível constituir uma forma de expansão de 
conhecimentos, práticas simbólicas e estéticas, 
de inclusão e integração social, de exercício de 
cidadania e de geração de renda e atividades 
econômicas. Nessa parceria, oferecemos uma 
programação artística qualificada e robusta, que 
se integra à excepcional programação da Mostra, 
oferecendo uma experiência diferenciada e o 
estímulo à reflexão não só para os participantes 
do evento, mas também para os cidadãos de 
Tiradentes e região”, afirma a Gerente Geral 
de Cultura do Sesc em Minas, Eliane Parreiras. 
Confira a programação completa em www.mos-
tratiradentes.com.br.

o temPero dA culináriA mineirA

D izem que quem conhece Mi-
nas não esquece e a culinária 
mineira auxilia e muito nisso. 
Mundialmente conhecida, a 

cozinha do Estado tem origem em 
coisas simples, como a mandioca, 
feijão, milho, verduras, frango e por-
co. Mas, outra coisa chama a atenção 
das pessoas que experimentam os 
pratos: o tempero.

De acordo com o gastrólogo Ra-
fael Fernandes, a culinária mineira 
é semelhante à da Itália e França e, 
ultimamente, tem seguido a tendência 
de valorização de temperos regionais. 
“Nós temos uma variedade de produ-
tos e, com isso, tem surgido novida-
des, as plantas alimentícias são um 
exemplo. Ninguém dava importância, 
mas elas tem um ótimo sabor”.

Ele acrescenta que no Brasil os 
costumes culinários são variados. 
“São regiões e biomas diferentes. Na 
região Sudeste, nós usamos muito 
alho, alecrim, cebola e folha de lou-
ro. Já no Sul, eles utilizam a cultura 

bem parecida com a da Alemanha. 
Enquanto que no Norte, é comum 
utilizarem castanhas, açaí, tucupi e 
mandioca”.

As ervas também têm um lugar es-
pecial na cozinha. Um exemplo disso, 
é o tempero concentrado com especia-
rias da marca Produtos Lucenna. Ele 
contém 35 ervas finas e foi premiado 
como o tempero mais completo do 
Brasil. “É o nosso carro-chefe. Ideal 
para todos os tipos de carne verme-
lha, peixe, salmão e massas. Tem 
uma gama de aplicações”, aponta a 
proprietária Denise Lucena.

Além desses, a marca possui 
outros temperos que fazem sucesso. 
“Temos um molho de pimenta com 
especiaria, ele predomina o gosto 
das ervas, mas tem um leve ardor, é 
muito saboroso. E ainda o tempero 
que possui bacon em pó”.

Denise conta que iniciou seu ne-
gócio dentro de casa e de maneira 
caseira. “Somente depois fizemos 
uma fábrica, que é uma cozinha que 
funciona como showroom. Iniciamos 
com um tempero que vem de uma 
receita tradicional da minha família. 

Resolvi tentar outra alternativa de 
negócio e deu certo”. 

Ela acrescenta que estudou as 
propriedades das ervas e tempe-
ros para saber o que durava mais 
e tinha melhor qualidade. Entre as 
ervas nacionais e importadas que 
comercializamos, todas são em pó 
ou desidratadas para que tenha uma 
maior durabilidade. Nós oferecemos 
aos comércios da zona Sul e também 
vendemos pela internet. Apesar de 
tudo, nossa escala não é grande pois 
trata-se de um público exigente e de 
um produto artesanal”.

Andaluzia
Um novo produto desenvolvido 

pela marca está chegando no mer-
cado. “Quando comecei a produção 
da minha empresa há 23 anos, fiz 
uma pesquisa sobre o meu sobre-
nome Lucena, que deu origem ao 
nome do negócio. Fui até o Rio de 
Janeiro buscar o brasão original e 
descobri que ele veio de Andaluzia, 
na Espanha. Então, decidi batizar o 
novo tempero assim”.

O produto é composto por curry, 
caldo de legumes, caldo de galinha, 
ervas de provence, sal marinho e sal-
sa desidratada. “Ele já está no mer-
cado, mas será lançado em março”.

dica do 
Chef

De acordo com o gastrólogo, os in-gredientes que com-põe o tempero An-daluzia combinam com vários pratos. “Uma ga l inhada, frango grelhado na brasa, costel inha suína casam com esse mix”.

Coronel Fabriciano comemora 
69 anos com redução de gastos

Nos dias 19, 20 e 21, Coronel Fabricia-
no comemorou 69 anos de emancipação 
político administrativa. Para celebrar a 
data, a prefeitura festejou durante 3 dias.

O prefeito, Dr. Marcos Vinicius (PSDB), 
ressalta que o evento faz parte das ações 
da administração municipal de valorizar e 
resgatar a autoestima do cidadão. “Esse é 
o momento de falar para a população que 
ela deve acreditar em Coronel Fabriciano 
investir na cidade. A parceria que temos hoje 
com o Sindcomércio, Sesc e empresários lo-
cais é importante para o município”, afirma.

A Praça da Bíblia foi palco de várias 
atrações musicais gratuitas. Uma das 
novidades deste ano foi a noite gospel. No 
dia 19, as atrações foram a Orquestra Sin-
fônica Harmonia de Jesus Cristo, preleção 
com o pastor Jorge Barbosa e a apresen-
tação de Beto Souza e banda. No dia 20, 
houve o Minas ao Luar, evento tradicional 
do Sesc, Sindcomércio em parceria com a 
Intertv. O evento que, nos anos anteriores, 
era feito ao som das serestas e do choro, 
agora foi sertanejo com as duplas Bráulio 
e Ricardo e Relber e Allan.

 Para o presidente do Sindcomércio, 
José Maria Facundes, o evento é inédito na 
história do Minas ao Luar. “O Minas ao Luar 
nunca foi realizado em janeiro. Essa é uma 
novidade e mostra a representatividade do 
Sindcomércio na região e o alinhamento 
com a gestão da prefeitura. Foi uma me-
gaestrutura”, conclui.

Ainda no dia 20, a prefeitura fez sole-
nidade cívica com o hasteamento da ban-
deira e a partilha do bolo de aniversário. 
O município anunciou também um pacote 
de obras, parcerias e convênios. No dia 
21, também houve shows com as bandas 
Carbono 14 e Gertrudes para relembrar o 
pop rock da Rota dos Sabores.

Além disso, as comemorações con-
taram com recreação para as crianças 
com cama elástica, pipoca, algodão 
doce, parede de escalada e pintura 
de desenhos; food trucks e Feira Arte 
Viva. A acessibilidade é outro ponto 
de destaque nos eventos promovidos 
pela prefeitura. Houve estacionamento 
reservado para os cadeirantes, bem 
como banheiros adaptados e mesas re-
servadas para pessoas com deficiência 
e com mobilidade reduzida. 

Também aconteceu tradução em 
Libras para os surdos durante todo o 
evento. A Polícia Militar garantiu a se-
gurança dos presentes, com viaturas, 
reforço do efetivo de policiais e ainda 
a presença do PM Legal e Amigo Da-
ren. A Secretaria Municipal de Saúde 
também fez ações de saúde bucal com 
os presentes.

O evento foi uma realização da 
Prefeitura de Coronel Fabriciano, por 
meio da Secretaria de Governança de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Cultura, em parceria com o Sesc, 
Sindcomércio Vale do Aço, Inter TV 
dos Vales, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Destino Turístico Vale do 
Aço. Conta ainda com o patrocínio da 
Premially, NovoNet, Nilza Rodrigues e 
Padaria Dengosa.

O Secretário de Governança de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Cultura, Leandro Xingó, fala da im-
portância das parcerias que geraram 
economicidade para a administração 
municipal. “Recebemos uma deter-
minação do prefeito para reduzir os 
custos, então por meio da parceria do 
Sesc e Sindcomércio conseguimos 
isso”, afirma.Prefeito marcos vinicius
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tempero Andaluzia da marca produtos lucenna

http://www.mostratiradentes.com.br
http://www.mostratiradentes.com.br
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EmanuEl CarnEiro

daniel Amaro

o seu consórcio multibrasileiro

QUANTO         EDUCAÇÃO, MELHOR.

UMA CIDADE ATIVA 
NÃO PODE PARAR POR 

CAUSA DA CRISE.
 

ITABIRITO.MG.GOV.BR

PREFEITURAITABIRITO 

MAIS EDUCAÇÃO PARA 
GARANTIR O FUTURO.

•Educação aprovada por 88,3% da população
• Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB) acima da média de 

Minas e do Brasil
•Mais de 30% da receita aplicada em educação
•Reajuste salarial de 55% para professores, de 2013 à 2017
• Criação do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado 

(CMAEE)
•Ampliação das creches
•Construção de 4 escolas em 4 anos
•Inclusão da iniciação profissional no EJA (Educação de Jovens e Adultos)
   

Relendo a tabela de jogos 
do Campeonato Mineiro 
é muito fácil constatar 
erros absurdos de ava-

liação. Muitas coisas não depen-
dem mais dos clubes, nem da 
Federação Mineira, mas marcar 
dois jogos para o mesmo dia no 
Independência, sendo um deles 
o superclássico Atlético X Cru-
zeiro, chega às raias do absurdo.

O jogo, no dia 4 de março, 
está programado para às 11h. 
À tarde joga o América, no mes-
mo local, contra o Democrata de 
Valadares. Não seria mais lógico 
uma inversão? Outra coisa, não 
menos importante: o Atlético in-
siste em perder dinheiro jogando 
no Horto e até aquela mística de 

que o estádio ganha jogo já não 
existe mais.

Imagine o superclássico com 
novidades dos dois lados, num 
grande palco, para 40 ou 50 mil 
pessoas, domingo à tarde. Imagi-
ne esse jogo no Independência, 
11h. É de doer.

A temporada é muito boa 
em programação esportiva e 
cabe aos clubes pensar de 
maneira ampla, voltando ao 
grande palco da Pampulha. É 
certo que o Mineirão precisa de 
uma readequação para atender 
melhor a torcida, discutindo em 
alto nível o que é necessário, 
e pode melhorar atacando dois 
pontos importantes: trânsito e 
estacionamento.

O novo presidente do Atlético, 
Sérgio Sette Câmara, já revelou 
a intenção de mudar a filosofia da 
entidade em muitos aspectos e 
está enxergando a realidade do 
clube sem distorções.

O Galo e o Cruzeiro estão 
com passivos enormes e criando 
um vácuo gigantesco entre recei-
ta e despesa. Vai dar errado. Os 
clubes são obrigados a apresen-
tar o balanço de cada ano, e isso 
deve estar sendo preparado para 
divulgação.

Prestem atenção no buraco 
em que estão metidos os nos-
sos principais clubes. Voltando 
ao início: Atlético e Cruzeiro no 
Independência, 11h de domin-
go?  Ainda dá tempo de mudar.

conheça a Champions ligay: primeiro
campeonato brasileiro de futebol gay

Que o futebol é um dos esportes mais 
tradicionais no Brasil ninguém tem dúvida, 
afinal, o país é recordista de títulos na Copa 
do Mundo. No entanto, a modalidade revela 
um lado obscuro, sendo um campo onde 
o preconceito sexual está mais enraizado, 
não só por parte das torcidas, mas também 
entre os jogadores. E para driblar essa 
realidade, um grupo de amigos criaram o 
primeiro campeonato brasileiro de futebol 
gay, a Champions LiGay. O nome é um 
trocadilho em alusão ao maior torneio de 
clubes do mundo, a Champions League. 
A competição tem o objetivo de promo-
ver a inclusão, lutar contra a homofobia, 
além de gerar um debate na sociedade. 
E nessa primeira experiência, a equipe de 
Belo Horizonte, o Bharbixas, foi a grande 
vencedora.

O organizador da 1ª Champions Li-
Gay André Machado explica que a LiGay 
Nacional de Futebol (LGNF) foi fundada 
por BeesCats (RJ), Futeboys e Unicorns 
(SP), após um mini torneio disputado em 
julho do ano passado. “Nós passamos a 
incentivar a criação de novos times pelo 
Brasil e tivemos uma boa repercussão. 
Tanto que outros grupos foram formados 
e pensamos que seria bacana fazermos 
um campeonato. E foi assim que surgiu a 
Champions LiGay. A primeira edição acon-
teceu em novembro de 2017 e contou com 
a participação de oito equipes. E apesar 
de ser uma disputa, o que a gente mais preza é o fair play, ou seja, não é permitido 

fazer falta e o que vale é a diversão sem 
prejudicar o adversário de propósito. Esse 
é um dos grandes diferenciais do nosso 
jogo para o futebol tradicional”.

Ele salienta que a criação da Liga Gay 
visa levantar uma bandeira e fomentar uma 
discussão na sociedade. “Se o gay é igual 
ao hétero por que não existem jogadores 
assumidos? Nosso objetivo principal é a 
inclusão. Temos casos de jogadores que 
poderiam virar profissionais, mas por conta 
da sexualidade foram excluídos. Existem 
muitos gays que gostam de futebol, mas 
não se sentem confortáveis jogando no 
ambiente hétero, machista e com piadinhas 
homofóbicas o tempo todo. Por isso, a 
maioria dos nossos jogadores se afastam 
do esporte”.

Ainda segundo André, quando essas 
pessoas encontram um ambiente seguro e 
social, onde não precisam disfarçar quem 
elas realmente são e que ninguém fique 
olhando torto, sentem novamente o prazer de 
jogar bola que haviam perdido quando eram 
crianças ou adolescentes. Ele acredita que 
se não fosse criada uma Liga Gay de futebol, 
os jogadores homossexuais ficariam sempre 
excluídos. “Desejamos de coração que daqui 
há uns 10 anos não seja mais necessário 
debater o tema sexualidade”.

A segunda edição da Champions LiGay 
já tem data definida para acontecer. Será 
nos dias 14 e 15 de abril de 2018, em Porto 
Alegre, e deve contar com a participação de 
12 equipes. Ainda este ano, uma terceira 
edição está sendo pensada para novembro 
em São Paulo e deve somar 16 times.

campeões
O Bharbixas, equipe de Belo Horizon-

te, foi a grande vencedora da 1ª Cham-
pions LiGay, disputada em novembro no 
Rio de Janeiro. Para o fundador e líder 
do time, Gustavo Mendes, a data será 
sempre lembrada, pois o grupo estava 
completando 5 meses de existência. 
“Essa conquista, em especial, é diferen-
te de qualquer torneio que já participei, 
afinal foi o primeiro campeonato exclusi-
vamente gay. Poder ver a felicidade no 
rosto dos meninos da equipe e fazer parte 
dessa experiência de jogar em um espa-
ço onde você é totalmente respeitado e 
não sofre nenhum tipo de discriminação 
é uma coisa incrível. Valeu muito a pena”, 
comemora.

A equipe é uma das pioneiras do fu-
tebol LGBT em BH e esse foi o primeiro 
campeonato que o Bharbixas participou. 
Gustavo conta que a criação do grupo foi 
inspirada por outros times gays. “Vi uma 
matéria dos Unicorns (SP) na televisão e 
anotei a rede social deles. Tomei coragem 
para entrar em contato e tanto eles, como 
os BeesCats (RJ), me ajudaram na divul-
gação para buscar integrantes para o time. 
Em questão de poucas horas tínhamos 
cerca de 40 pessoas interessadas e monta-
mos um grupo de conversa no WhatsApp”.

Gustavo dizz que tem pessoas que, 
no Bharbixas, estão jogando futebol pela 
primeira vez. “Eles tiveram uma experiên-
cia traumática na infância. Sempre eram 
os últimos a serem escolhidos nas aulas 
de educação física ou então nem eram 
chamados. Não tinham a oportunidade 
pelo simples fato deles manifestarem sua 
homossexualidade. É justamente para dar 
esse espaço que o time foi montado”.

O nome foi escolhido por meio de vo-
tação. “Nós colocamos o BH remetendo 
a Belo Horizonte e também para lembrar 
que a cidade é conhecida como a capital 
dos barzinhos. E no final fizemos uma brin-
cadeira com o intuito de acabar com esse 
preconceito de ficar usando a palavra bicha 
no sentido pejorativo. Este ano, a equipe 
já planeja participar novamente da Cham-
pions LiGay. “Estamos olhando a questão 
de patrocinadores para viabilizar a ida de 
todos os jogadores a um custo acessível e 
até mesmo nossas torcidas. E quem sabe 
conquistar o bicampeonato”, finaliza.

“Desejamos de
coração que
daqui há uns
10 anos não seja
mais necessário
debater o tema
sexualidade”

“Nosso objetivo prin-
cipal é a inclusão. Te-
mos casos de jogado-
res que poderiam virar 
profissionais, mas por 
conta da sexualidade 
foram excluídos”

Bharbixas, equipe de Belo Horizonte, foi a grande vencedora da 1ª Champions ligay
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viva o retrocesso...
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